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KERÜLÕN JÖVÜNK.
Már tart a nyugati elkerülõ második ütemének
építése. Mi az elsõt
teszteltük, a legrövidebb
utat keresve a városba.
A Tó utca a nyertes...

LÉPCSÕ-HÁZIREND

6
KAPCSOLATOK.
Rzeszówban és Eperjesen
egyaránt nyitottan
fogadták Nyíregyháza
polgármesterét. A lengyel
és szlovák testvérvárosi
kapcsolat még több
lehetõséget rejt magában.

8

12
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KEGYKÉP NYÍREGYHÁZÁN.
Az ország számos kis és
nagy városában, hazai és
a határon túlról érkezõ
zarándokok tömegei
fogadták a Szûz Máriakegyképet.

HUSZÁROS ÜDVÖZLET

LÉLEGEZZ MÉLYEKET!

EZREN AKTIVIZÁLÓDNAK
Elindult a tavaszi közfoglalkoztatási program, mely során több
mint 1000 álláskeresõ számára biztosít munkalehetõséget a
NYÍRVV Nonprofit Kft. A résztvevõk két részletben, március 16ától és április 1-jétõl kapcsolódhatnak be a programba, és augusztus végéig biztosítanak számukra 8 órás munkavégzési lehetõséget. A dolgozók többsége alacsony iskolai végzettségû, ennek megfelelõen kisegítõ, fizikai munkát végeznek, de a képzettebb, szakmával rendelkezõ álláskeresõk is munkalehetõséghez
jutnak elsõsorban adminisztrációs és szakipari területeken, melyhez többek között az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek és egyházak nyújtanak segítséget. A
közfoglalkoztatás teljes költsége 1,3 milliárd forint, melyhez a
nyíregyházi önkormányzat 380 millió forint saját forrást biztosít.
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Fotó: Trifonov Éva

NAPFÜRDÕZNI MÁR LEHET

További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon
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ASZFALTOZÁS VÁROSSZERTE
Kedvez a tavaszias idõjárás a közlekedésfejlesztést
érintõ projekteknek Nyíregyházán. Már javában épül
a körforgalom a Szarvas utca–Arany János utca keresztezõdésében, a város több pontján zajlanak kátyúzási,
javítási munkálatok, és sorban felújítják a forgalomirányító jelzõlámpákat.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A NYÍRVV Nonprofit Kft. folyamatosan végzi a nyíregyházi utak felülvizsgálatát és javítását. Jelenleg az úgynevezett hideg aszfaltos technológiát használják az utak karbantartásához, melynek célja a jelentõsebb úthibák javításával a balesetek és károk elkerülése. Erre a célra közel
185 tonna aszfaltot használnak fel, amely megközelítõen
1800 négyzetméter útfelület helyreállítására lesz elegendõ. Májusban, illetve júniusban a tartósabb, meleg aszfaltos eljárással folytatódik majd az utak karbantartása. A
tervek szerint 1500 tonna meleg aszfalt felhasználásával

csaknem 16 ezer négyzetméter útfelületet javít ki a városüzemeltetés, 60 millió forintból. A kátyúzás 35 utcát, szinte
valamennyi városrészt érinti majd.

A KÖZÚT IS JAVÍTJA A KÖZUTAKAT
Az önkormányzati kezelésû utak mellett az országos
úthálózathoz tartozó közlekedési útvonalak is megújulnak. Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kommunikációs osztályvezetõje érdeklõdésünkre elmondta, a tavaszias idõjárás beköszöntével újra a kátyúzási,
javítási munkákra helyezik a hangsúlyt a cég szakemberei, noha télen is végeztek ideiglenes javítási munkákat
hideg aszfalt felhasználásával, hogy a balesetveszélyes
burkolathibákat kijavítsák. A megyében az idei tél szerencsére nem okozott nagymértékû károsodást az országos közutak burkolatában, ezért a munkák az ütõkátyúk
megszüntetésére terjednek ki, elsõként a fõutakon, de az
ütemtervbe a lakossági és egyéb bejelentéseket is igyekeznek beépíteni. Az úgynevezett saját kivitelezésû, nagyfelületû kátyúzást a következõ hetekben Nyíregyházán a

4-es és 36-os fõutakon, a 36-os fõúton Nagycserkesz és
Tiszavasvári között, a 38-as fõút Nyírtelek és Tokaj, valamint a 41-es fõút Nyíregyháza és Napkor közötti szakaszán végzik el. A kátyúzási, lokális javítási munkákra a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. idén nettó 9,51 milliárd forintot költhet el, ez mintegy 151 000 tonna aszfalt felhasználását teszi lehetõvé.

GYORSULÓ ÜTEMBEN
A jó idõnek köszönhetõen gyorsan halad a körforgalom
építése a Szarvas, Kígyó és Arany János utcák keresztezõdésében. Tóth Gábor, a kivitelezõ építésvezetõje arról számolt
be, hogy az elkövetkezõ napokban folytatódik a szegélyépítés az Arany János utcán, valamint az aknafedlapok szintbe
emelése, a csapadékcsatorna kivitelezése pedig terveik szerint a hét közepére befejezõdik. Megtudtuk, hogy a
közvillamoshálózat új hálózatra történõ átterhelése miatt
április 2-án, 7.30 és 16.30 között az Arany János utca 1–7.
szám alatt nem lesz áram, ami miatt a lakosok megértését
kérik. (Folytatás a lámpák kapcsán a 12. oldalon.)

NAPRÓL NAPRA

A HÉT
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HAZAI SZÍNPADON

SZAKMAI NAP

Pankotay Péter színmûvész-énekes
tartott zenés estet a Bencs Villában. A
nyíregyházi származású színész musical- és operettslágereket elevenített fel
a közönségnek, és meg is mozgatta a
vendégeket egy rövid tánc erejéig.

A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola óvodájában szakmai
napot tartottak. Az ország számos pontjáról érkezõ óvodapedagógusok a keresztény nevelés feladatairól, gyakorlati módszereirõl hallottak elõadásokat.

HEGGYÉ TORNYOSULT A SZEMÉT
Több köbméternyi illegálisan lerakott
hulladékot térképeztek fel a Közterületfelügyelet és a városgondnoki szolgálat
munkatársai a Bimbó és a Gyûrû utcákon. A szeméthegyre lakossági bejelentés alapján bukkantak a szakemberek.
Egy közeli telephely tulajdonosa, Kajdy
Károly tett bejelentést az illegális hulladéklerakásról. Mint elmondta, évek óta
azt tapasztalja, hogy ismeretlenek ide
hordják a szemetet, ami folyamatosan
gyûlik. A Közterület-felügyelet munkatársai a helyszíni szemle során felvételeket
készítettek és megvizsgálták az illegálisan lerakott szemetet. Bordás Béla városgondnok a szemle után arról tájékozta-
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MOZGALMAS NAPOK A BEMBEN

CSATORNÁT ÉPÍTENEK

Márciusban különösen mozgalmas az
élet a Bem József Általános Iskolában.
Ebben az évben is számos szellemi és
ügyességi versenyre hívták a város és a
megye iskoláinak tanulóit a Bem-hét keretében, amelyre a rzeszówi testvériskolából is vártak vendégeket.

Csapadékvíz-elvezetõ csatornát építettek Kistelekiszõlõben, a Vaskapu utcán. A NYÍRVV munkatársai 110 méter
hosszan fektették le a földbe a csöveket, mellyel megoldódhatnak a térség
csapadékvíz-elvezetési problémái.

MÁRCIUS 13., PÉNTEK

MÁRCIUS 13., PÉNTEK

PRIMAVERA-SIKER

RÓLAD SZÓL!

Több elsõ és dobogós helyet szerzett
a Primavera Balettegyüttes a IV. Veszprémi Tánc Fesztiválon. A táncosok jelmezeit Kátai Ildikó iparmûvész tervezte. A táncokat Feketéné Kun Ildikó,
Nívó- és Tehetségekért díjas balettmester koreografálta.

Február végén, Rólad szól! címmel párbeszédet indított a kormány a határon belül és azon túl élõ magyar fiatalokkal. A
három hónapon át tartó egyeztetés egyik
állomása Nyíregyháza volt, ahol összegyûjtötték azokat a kérdéseket, felvetéseket, melyek a fiatalokat foglalkoztatják.

MÁRCIUS 16., HÉTFÕ

ROCKLEGENDA VÁROSUNKBAN

JÓK NYÍREGYHÁZA RE-FLEXEI

Török Ádám és a Mini adott nagysikerû koncertet a felújított Váci Mihály
Kulturális Központban a nyíregyházi
Nap együttes társaságában, melyben a
nyitás óta ez volt az elsõ, felnõtteknek
szóló elõadás. Török Ádám a hetvenes
évek óta rendszeresen zenél a városban.

A RE-flex Moderntánc Stúdió 47 táncossal képviselte Nyíregyházát a Magyar
Látványtánc Sportszövetség elõdöntõjén
Hajdúböszörményben. A zsûri I. és II. helyezéseket ítélt oda Rácz Erika növendékeinek és számos különdíjat is szereztek.

Részletek és képek: nyiregyháza.hu
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KEVESEBB AZ ILLEGÁLIS
LERAKÓ
A Közterület-felügyelet munkatársai azt
tapasztalják, hogy az elmúlt években jelentõsen csökkent az illegális hulladéklerakás a megyeszékhely közigazgatási területén. Ez köszönhetõ a lakosság környezettudatos magatartásának és a nyíregyházi
hulladékkommandó korábbi eredményes
munkájának.

A LOM MÁR NEM HALOM
Megkezdõdött a tavaszi lomtalanítás.
Nyíregyháza belterületén a lomok elszállítása a korábbi évekhez hasonlóan történik, a város külterületein viszont nem. Ott a háztartásokból kikerülõ limlomokat, meghatározott napokon, a kommunális hulladék elszállításával egy idõben, ugyanazzal a jármûvel viszik el. A város belterületén március 28-án, szombaton tartják meg a
lomtalanítást.
A lomtalanítás a következõ napokban
folytatódik. Március 23-án Alsóbadurból
és Bálintbokorból, március 25-én Kistelekiszõlõbõl, március 26-án Borbányáról,
Kõlaposról és Ilonatanyáról szállítják el a

MÁRCIUS 13., PÉNTEK

tott, hogy egyelõre a területet azonosítják, ezt követõen pedig felszólító levelet
küldenek a tulajdonosnak a szemétlerakó felszámolására.

kidobott holmikat. Sóstófürdõn március 26án és 27-én lesz lomtalanítás, április 2-án
pedig Butykáról és Rozsrétrõl viszik el a
kitett lomokat. Nyíregyháza belterületén
március 28-án tartják meg a tavaszi lomtalanítást. Ez a már megszokott módon történik. A városlakókat arra kérik, hogy a
feleslegessé vált tárgyakat szombaton a
gyûjtõpontokon helyezzék el. A lomtalanításkor a közterületre nem helyezhetõ ki
építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülönítetten gyûjthetõ újrahasznosítható anyag és biohulladék. A lomokat a
közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az
a jármû- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a szállítójármûvel jól megközelíthetõ legyen, és a környezetet ne károsítsa.

FUTUNK A PÉNZÜNK UTÁN...
Szerzõ: Erdõs József
Az elmúlt pár hétben sorra jöttek a hírek bankok és brókercégek bedõlésérõl.
Egy olyan témáról olvastunk, amit mindenki szeretett volna elkerülni.
A DRB bankcsoport hó eleji bedõlése
engem is szinte sokkolt, pedig „csak” a
bankszámlámat tartottam ott. Napról napra vártam a fejleményeket és újságíróból
részben károsulttá váltam. Más szemmel
figyeltem a történteket, a mindent külsõ
szemmel figyelõ riporter most saját bõrén érezte meg a napi helyzetet.
Többen találtak meg azzal, hogy miért pont ott „bankoltam”, ahol? Miért azt
választottam, amit? Talán azért, ami miatt a legtöbben. Mikor számlát nyitottam
ott, még takarékszövetkezet volt. Olcsó
díjakkal, személyes ismerõsökkel, és ál-

talában az órákig tartó ücsörgés helyett
percek alatt tudtam elintézni a dolgaimat.
Azt pedig mindannyian tudjuk, hogy a bedõlés nem az ott dolgozók hibája volt.
Még csak nem is a helyi vezetõké, ezt a
játékot jóval magasabban játszották.
A kártalanítás az én esetemben hamar
lezajlott. A jegybanki bejelentés után, miszerint visszavonták a pénzintézet mûködési engedélyét, gyorsan pénzemhez
jutottam. Nem kellett sorban állnom, veszekednem a fáradt ügyintézõkkel és
azokkal, akik szintén a pénzüket várják.
Egy nap hozta a postás az értesítõt, másnap mehettem a pénzemért. Az utolsó 5
forintig mindet ideadták. Pont azon a
napon kaptam meg, amikor a Quaestor
tevékenységi engedélyét is felfüggesztették. Furcsa körforgás ez!
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HA NEM A KERÜLÕN JÖVÜNK, AKKOR KERÜLÜNK
A NYUGATI ELKERÜLÕ MÁR ELKÉSZÜLT SZAKASZÁNÁL IS ÉREZHETÕEK AZ AUTÓS ELÕNYÖK
Már tart a nyugati elkerülõ második ütemének építése. Az útszakasz várhatóan novemberre elkészül, így az
M3-as autópályát kétszer egysávos út köti majd össze a
36-os számú, Tiszavasvári felé vezetõ fõúttal. Az elsõ
ütem a Kálmánházi útig tavaly õsszel készült el, azt pedig egyre többen használják. Mi most azt néztük meg,
hogy az autópályától indulva melyik útvonalon juthatunk be gyorsabban a városba, persze annak nyugati
felébe. Azaz: mennyit segít már most is az elkerülõ?
Szerzõ: Erdõs József
Kora délután van, gyér a forgalom az M3-as autópályán. Kevés autó közlekedett Nyíregyháza irányába, Budapest felé annál több. A kamionok száma magas volt, a
teherautók északról – akár a 36-os, akár a 38-as fõút felõl
közelítve meg Nyíregyházát – most még csak a várost átszelve juthatnak fel a sztrádára.

KEVESEBB LESZ A KAMION
A legtöbb kamion Tiszavasvári felõl érkezik, Tokaj irányából a tavaly bevezetett szigorítások miatt kisebb lett a
forgalom. Õszre készül el a nyugati elkerülõ második üte-

me, így a 36-os út felõl érkezõ kamionok számában a városban biztosan csökkenés lesz, hiszen õk jobbra kanyarodva a városhatárnál, az elkerülõ segítségével azonnal
az M3-asra juthatnak.

MERRE RÖVIDEBB, GYORSABB?
Mi most arra voltunk kíváncsiak, hogy melyik útszakaszról tudjuk a leggyorsabban elérni a Városi Stadiont,
mint véletlenszerûen kijelölt végcélt, az autópályáról,
Budapest felõl érkezve.
Nullázva a napi számláló, elsõ utunk a nyugati elkerülõ már megépült szakaszára visz. Az útszakasz elsõ üteme 2,2 kilométer hosszú és a Kálmánházi utat köti össze a
sztrádával. A beruházás 3,4 milliárd forintba került.

A TÓ UTCA A GYÕZTES, KERTVÁROSSAL
A most még az elkerülõ végállomását jelentõ körforgalom után néhány kilométerrel két lehetõség is van arra,
hogy elérjük Nyíregyházát. Elsõként a Tó utca felé vettük
az irányt. Az út állapota itt kevésbé jó, mintha a Simai
úton haladnánk. Ez a szakasz a kertvárosi rész felé hozza
az autósokat. A Derkovits utcáról a felüljárón át a körútra
visz. Ha ebben az irányban próbáljuk elérni a stadiont –
mérésünk szerint – közel negyedórát kell autóznunk.
M3-Nyugati elkerülõ–Tó utca–Városi Stadion
12,01 km – 14 perc

SIMAI ÚT: A LÁMPÁK MIATT GÖRÖNGYÖS
A második útvonalnak szintén a nyugati elkerülõt választottuk, egy, az elõbbihez képest apró változtatással.
Továbbhaladtunk a Simain, a város felé, ahol utunkat
áll(hat)ta a vasúti átjáró, mely elég forgalmas. Ez a szakasz egyébként hamarabb visz a körútra, ám a vasútállo-

más felé letérve, az azt követõ szakaszok miatt összességében az elõzõhöz képest több közlekedési lámpa lassíthatja utunkat. Plusz a vonatok, az átjárónál.
M3-Nyugati elkerülõ–Simai út–Városi Stadion
11,9 km – 19 perc
A két útvonal tehát nagyjából megegyezik egymással.
A távolság közel azonos, a néhány perces különbség pedig betudható a forgalmi helyzetnek is.

RUTINBÓL JÓVAL HOSSZABB
A harmadik utunk már nem a nyugati elkerülõ felé, hanem a Debreceni út irányába tart, a „régi módon”, amihez tovább kell autózni a sztrádán, egészen a 4-es út letéréséig. Az autópályán, illetve a városba bevezetõ úton kisebb volt a forgalom az elõzõ kettõhöz képest is. A városba beérve, majd a körútra ráhajtva azonban már ez nem
mondható el. Így nemcsak az idõ volt hosszabb, hanem
jelentõs a kilométer-különbség is, ami rendszeres használatnál szembetûnõ elõnyt jelenthet.
M3-Debreceni út–Városi Stadion
17,3 km – 28 perc

FOLYTATÓDIK A KIVITELEZÉS
A nyugati elkerülõ második ütemének kivitelezése
már elkezdõdött február közepén a fa- és cserjeirtással.
A növényeket a beruházás során pótolják, 566 fát és 16
344 cserjét telepítenek. A földmunkák és a közmûkiváltások még ebben a hónapban beindulnak, az elkerülõ II. ütemének forgalomba helyezését ez év novemberére tervezik. A 4,5 kilométeres elkerülõ az M3-as
autópályát köti össze a 36-os számú fõúttal. A kivitelezést a Duna Aszfalt Kft. – „KE-VÍZ 21 Zrt.” Konzorcium
végzi 3,3 milliárd forint értékben, a beruházás 85 százalékban uniós forrás felhasználásával valósul meg.
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LÉPCSÕ-HÁZIREND
Bírságra is számíthatnak azok, akik nagyobb virágládákkal, bútorokkal, vagy akár babakocsival torlaszolják el a társasházak folyosóit. A katasztrófavédelem
munkatársai rendszeresen ellenõrzik a lakótelepi épületeket, az éves képzési tervükben is szerepel, hogy a
Fazekas János téren, az Ungvár sétányon, a Toldi utcán helyszínbejárásokat tartanak. Ellenõrzik többek között a lépcsõházakban a behatolási pontokat, a tûzjelzõt, a füstelvezetõt, a porral oltót, illetve a tûzcsapoknak az épségét és mûködését is.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A múlt héten erkélytûzhöz riasztották a nyíregyházi tûzoltókat. Az Ungvár sétányon, egy tizenegy emeletes ház
hatodik emeletén lévõ erkélyen berendezési tárgyak égtek. A tûz átterjedt a fölötte lévõ lakás balkonjára is. A
hatodik és a hetedik emeletrõl huszonöt embert menekítettek ki, közülük három embert a mentõk füstmérgezés
gyanújával kórházba szállítottak.
Toldi András tûzoltó százados, a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság parancsnoka az esettel kapcsolatban érdeklõdésünkre elmondta, az Országos Tûzvédelmi Szabályzat meghatározza a társasházakra vonatkozó
általános használati és tárolási szabályokat. Ennek értelmében az erkélyeket ugyan lehet tárolásra használni, de
csak rendeltetésszerûen, hiszen az ott elhelyezett anyagok könnyen meggyulladhatnak, veszélyeztetve ezzel
emberi életeket. Kifejtette, az Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiterjed a közlekedési, illetve menekülési útvonalakra és a lépcsõházakra is. A tûzoltóság pedig mindent
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megtesz a panel-tûzesetek megakadályozásáért, többek
között helyszínbejárásokkal. A parancsnok kifejtette, az
ellenõrzések áprilisban is folytatódnak, amikor a tûzoltók
a hatósági osztállyal közösen kivonulnak egy kiválasztott
társasházhoz, és tûzvédelmi szempontból vagy a beavatkozás miatt ellenõrzik és meghatározzák a hiányosságokat. Amennyiben találnak ilyet, akkor felszólítással, vagy
akár bírsággal is élhetnek majd.

TÛZ-PARANCS
2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendelet, mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tûzgyújtásra, különösen az
irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon

Helyszínbejárás a Fazekas János tér egyik lakótömbjében
álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Dóka Imre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-

Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat magában foglalja, hogy az épület közlekedési, tûzoltási felvonulási
útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezetõ útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell
tartani, amely alkalmas a tûzoltó gépjármûvek közlekedésére és mûködtetésére. Abban az esetben, ha a közlekedõ 1,1 méter széles, akkor a menekülési útvonalon
nem helyezhetõ el a menekülést, közlekedést akadályozó tárgy.
tóság megyei szóvivõje érdeklõdésünkre elmondta, a
mögöttünk hagyott hétvégéken több esetben a tûzgyújtás
veszélybe sodorta mások anyagi javait, ezekben az esetekben hatósági eljárás indult. Az eljárások során minden
esetben vizsgálják, hogy a tulajdonos vagy a földhasználó
a tûz megelõzése és továbbterjedése érdekében az érintett földterületen betartotta-e a mûvelési ágazatnak megfelelõ követelményeket. A hatóság a gondatlan tûzokozóval szemben tûzvédelmi bírság kiszabására kötelezett,
melynek összege beavatkozás nélkül százezer forint, tûzoltói beavatkozás esetében kettõszázezer forint. Külterület esetén a tûzvédelmi hatóság engedélyével irányított
égetés végezhetõ. A tervezett idõpont elõtt legalább tíz
nappal az illetékes tûzvédelmi hatóságnál kell a kérelmet
benyújtani, amelyet öt munkanapon belül elbírálnak. A
belterületi égetést az új Országos Tûzvédelmi Szabályzat
tiltja, azonban a jogszabályi rendelkezés értelmében az
önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételek teljesülésével végezhetõ. Ugyanakkor a rendelet megszegése jegyzõi, valamint a tûzvédelmi szabálysértés pedig hatósági eljárást von maga után, ami 20 és 60 ezer forint
közötti pénzbírság kiszabását teszi lehetõvé.

A HÉT TÉMÁJA

HIRDETÉS

BALLAG (ÉS AJÁNDÉKOZ) A VÉN DIÁK
Bár még csak márciust jelez a naptár, de a középiskolák szülõi értekezletein már a legfontosabb témák
egyike, hogy mi legyen a pedagógusok búcsúajándéka. A családi kupaktanács is összeült már, hogy mit
kapjon a gyerek élete egyik fontos eseményére, a középiskolai ballagásra. Ahogy a divat és a történelem is
ismétli önmagát, úgy a ballagási ajándékoknál is megfigyelhetõ a trendek változása.

leggyakrabban az osztályok, majd ezeket felváltották a
Hollóházi, Herendi és Zsolnai porcelánok kora. Természetesen ezek értéke attól függött, hogy a pedagógus
mennyi idõt töltött a nebulóval – mesélte a tanárnõ. – Néhány év elteltével azonban a porcelánok ideje is lejárt és

Szerzõ: Sipos Marianna
Egyre korábbra tehetõ napjainkban a középiskolai ballagások ideje. Sok oktatási intézményben már április közepén, hetekkel az érettségi írásbelik elõtt elbúcsúznak
alma materüktõl a nebulók, hogy fel tudjanak készülni a
vizsgákra. Ez egy olyan mérföldkõ a diákok életében,
melyet minden szülõ szeretne maradandó ajándékkal is
megpecsételni. A diákok pedig pedagógusuknak kedveskednek emlékekkel, mely az osztállyal töltött évekre emlékeztetheti õket.

VÁLTOZÓ TRENDEK
Ahogy a divatban, az ajándékok esetében is megfigyelhetõek trendek. Péter Tamásné négy évtizede oktatja a felnövekvõ generációt a kereskedelem fortélyaira. A hajdani
kereskedelmi szakközépiskolában kezdte pályáját és ennek jogutódjából a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és
Kollégiumból ment nyugdíjba, így van rálátása az ajándékozási szokások változásaira. Emlékezetes számára az a
korszak, amikor Szász Endre-kerámiákat ajándékoztak

Ballagás tavaly a Zrínyiben
beköszöntött a kristályvázák és pohárkészletek divatja. A
ma is szép ajándéknak minõsülõ kristályok is eltûntek néhány év után, és egy személyes ajándékos korszak következett – mondta el Péter Tamásné. – Ekkor jelentek meg az
ékszerek, órák, melyeket gravírozással tettek egyedivé az
osztályok, hogy mindig emlékezzen rájuk a pedagógus.
– De ennek az ideje is hamar leáldozott, majd egy rövid ideig az elektronikai berendezések ajándékozása jött
divatba – emlékezett vissza az oktató. Itt a konyhai eszközöktõl a laptopig számos eszközzel találkozott a tanári
szobában.

FÓKUSZBAN A PRAKTIKUM
– Napjaink ajándékozására pedig újra a visszafogottság jellemzõ – meséli –, melyben a praktikumot tartják
szem elõtt az osztályok. Leggyakrabban ajándékutalvánnyal köszönik meg a diákok az oktató-nevelõ munkát. De nem ám csak a diákok törekszenek az emlékezetes búcsúra, hanem az osztályfõnökök is – teszi hozzá. A ballagó osztályát szinte minden pedagógus vendégül látja a ballagás alkalmából. Van, aki vacsorával,
más kerti partival vendégeli meg hajdani diákjait, ahol
kedélyesen emlékeznek vissza a középiskolás évek vidám, vagy éppen kínos pillanataira. Az elmúlt évtizedek alatt azonban nemcsak a pedagógusoknak szánt
ajándékok változtak, hanem a ballagó diákok számára
is más-más emlékekkel kedveskedtek a szülõk a jeles
nap alkalmából.

GYÛJTENEK, TERVEZNEK
– Az osztálypénzt már elsõ osztálytól kezdve gyûjtjük, azért, hogy ne legyen egyszerre megterhelõ a
pénztárcánknak. Még nem döntötték el a gyerekek,
hogy mit szeretnének venni az osztályfõnöküknek, ami
azonban már bizonyos, hogy minden tanár, aki tanította õket, kap valamit – mondta el az egyik anyuka.
– Még nagy a csend, nem beszéltünk arról, hogy
mit vegyünk a tanárainknak. Ami biztos, hogy az osztályfõnökünk drágább ajándékot fog kapni, a többi tanárnak pedig valószínûleg virágot fogunk adni – mondta el a végzõs Melinda.

A NAGY TALÁLKOZÁSOK HELYE!
Minden embernek érdeke, hogy az igényeit a legmagasabb színvonalon szolgálják ki.
A nagyothalló emberek érzékenyebbek
erre, hiszen az ellátásuk nagyban befolyásolja életminõségüket. Mindez hatással van
az õ és környezetük egymáshoz való kapcsolatára, munkavégzõ képességére, mindennapi közérzetére.
A Tünde Hallás Szalon az a hely, ahol a
nagyothalló emberek részesei a nagy találkozásnak, a nekik megfelelõ szakmai és
emberi hozzáállással, egy jobb életminõséget biztosító kínálattal.
Az ide betérõ érdeklõdõk elsõ pillanattól kezdve érzik, hogy az itt folyó munka

az õ szolgálatukban áll. Ehhez társul a
magas szakmai tudás, tapasztalat, a kellemes légkör, a segíteni akarás a nagyothalló
emberek megelégedésére.
Folyamatosan fejlõdünk. A technika folyamatos fejlõdésben van, ehhez igazítjuk
szaktudásunk fejlesztését is, hogy minden
ügyfelünk igényét naprakészen ki tudjuk
szolgálni.
Vannak olyan rosszul halló emberek,
akik még halogatják a nagy találkozást egy
kimagaslóan jó megoldással. Ki félelembõl,
ki hiúsági okból. Ne tegye!
A Tünde Hallás Szalonban azért dolgozunk, hogy Ön jól halljon, de az elsõ lépést
a találkozáshoz Önnek kell megtennie.
Jelentkezzen be egy hallásvizsgálatra! (x)
2015. MÁRCIUS 20.
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IDEGENFORGALMI NÖVEKEDÉS: NEM IDEGEN TÕLÜNK
Jó hatással vannak a vidék turizmusára a fesztiválok,
ebbõl pedig egyre több van az országban. Errõl a fesztiválszövetség szakmai napján szóltak Nyíregyházán,
ahol a szakhatóságok képviselõi is részt vettek és
egyeztettek a szakmai szervezetekkel.
Szerzõ: Erdõs József
Elekes Zoltán, a Magyar Fesztiválszövetség alelnöke
szerint a kisebb rendezvények is megmozgatják a közönséget. Népszerûek a gasztronómiai jellegû programok, de
ezek inkább csak a környezõ településekrõl érkezõk figyelmét keltik fel. Az országos jelentõségûek azonban arra
is jók, hogy az adott fesztivál ideje alatt ezeken a helyszíneken sok vendégéjszakát eltöltenek a látogatók.
– Nyíregyházán a VIDOR Fesztivál a zászlóshajó, egy
olyan programsorozat, ami nemcsak a kistérségbõl, hanem az ország minden pontjáról várja a látogatókat. Fontos kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a rendezvényeket

turisztikai csomagba helyezni. A városban a gasztrokultúra
és az állatpark is kiegészíti a fesztivált, ez több vendégéjszakát fog jelenteni, ami a város gazdaságát is erõsíteni
tudja – hangsúlyozta.

JAVULÓ STATISZTIKA
Nyíregyházán a statisztikák évek óta javulást mutatnak
a turizmus számait tekintve. 2012-ben például csak a lengyel vendégéjszakák száma 3500-at mutatott. Ez az adat
tavaly már a 9 ezret is meghaladta.
– Megháromszorozódott a vendégéjszakák száma,
amihez szervesen hozzátartozik a kulturális programkínálat. Ezt a fejlõdést szeretnénk a jövõben folytatni.
Célunk a turisztikai szezon széthúzása, akár egész
évre, de fontos a szálláshelyek bõvítése, mert a nagy
érdeklõdés miatt kezdjük kinõni a meglévõ kapacitásunkat – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

Dr. Kovács Ferenc polgármester elõadást tart
a szakmai napon
A szakemberek azt mondják, a közönség a minõségi
programokat keresi leginkább. Nyíregyháza pedig ebben
jól vizsgázott, hiszen a Magyar Fesztiválszövetség minõsítési rendszere szerint a VIDOR Fesztivál a legmagasabb,
a kiváló minõsítést kapta meg.

SZOROS HATÁRON TÚLI TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK
Az elmúlt években jelentõsen megnõtt a külföldi turisták száma a városban. Különösen kedvelt Nyíregyháza a cseh, lengyel, szlovák, román, ukrán vendégek számára, akik közül sokan érkeznek a megyeszékhely testvérvárosaiból.
Ez nem véletlen, hiszen a Nyíregyházi TDM szervezete, a Nyírség Turizmusáért Egyesülettel karöltve, számos testvér- és partnervárosban népszerûsíti Nyíregyházát. Turisztikai kiállítások és vásárok mellett, kapcsolatot
tartanak a szomszédos országok utazási szakembereivel,
és sokaknak személyesen mutatják be városunk szépségeit. Ezek az együttmûködések azonban nemcsak a turisztikáról szólnak, hanem mûvészeti, kulturális, sõt gazdasági kapcsolatok terén is hasznosak. Így volt ez nemrégiben Rzeszówban is, ahol a dr. Kovács Ferenc polgármester vezette delegáció, potenciális turisztikai befektetõknek ajánlotta a szabolcsi megyeszékhelyet. Több

mint húsz vállalkozó érdeklõdött a városunkban rejlõ lehetõségek iránt.

NYITOTTSÁG EPERJESEN
A csoport látogatást tett a szlovákiai Presovban is, ahol
a testvérváros nemrégiben megválasztott polgármestere
fogadta a delegációt. A két városvezetõ az együttmûködési lehetõségekrõl tárgyalt: tovább szeretnék mélyíteni a
turisztikai, a kereskedelmi, a gazdasági és a kulturális kapcsolatokat is. A szlovákiai testvérváros polgármestere,
Andrea Turèanová örömmel vette a pozitív hozzáállást,
hiszen családjával többször járt Nyíregyházán és jó szívvel ajánlja mindenkinek. A városvezetõ úgy véli, hogy
Eperjesnek van mit tanulnia még Nyíregyházától, ezért
szívesen fogadta el dr. Kovács Ferenc meghívását az április végi HELLÓ NYÍREGYHÁZA! rendezvényre. A két város polgármestere úgy véli: a visegrádi négyek országaként számtalan közös, határon átnyúló pályázati lehetõség kínálkozik még számukra – kaptuk a tájékoztatást a
Városháza sajtószolgálatától.

Polgármesteri elôadás a vállalkozói fórumon, Rzeszówban

MEGÚJÍTJÁK A SÁRKÁNY-SZERZÕDÉST
Az indonéz nagykövet áldását adta arra, hogy továbbra is lehessenek komodói varánuszok a Nyíregyházi
Állatparkban. A különleges védett sárkánygyíkok szaporításán magyar és indonéz szakemberek közösen
dolgoznak, így akár kis varánuszokkal is szaporodhat
a család.
Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Európa két legnagyobb komodói sárkánygyíkja 2010 óta
él a Nyíregyházi Állatparkban, a hím több mint másfél
mázsás. A hüllõpár egy kiemelkedõ jelentõségû államkö-

csolat. A megállapodás szerint öt év elteltével felül kell
vizsgálni a korábbi szerzõdést, csak ezek után maradhatnak tovább a hüllõk Nyíregyházán.

BENÉPESÜLT A VIKTÓRIA-HÁZ

JÓ HELYEN ÉLNEK A VARÁNUSZOK
Az esõerdõházban a szakma szerint kitûnõ helyük van
az állatoknak, ráadásul indonéz és magyar szakemberek
is azon fáradoznak, hogy az itteni varánusznõsténynek
kicsinyei lehessenek. Gajdos László, az állatpark igazgatója érdeklõdésünkre elmondta, ez nagy szakmai munkát
jelent, hiszen a világban nem túl gyakori, Európában pedig egyáltalán nem, hogy mesterséges megtermékenyítéssel kis utód szülessen, a kipusztulófélben lévõ állatoktól.

A NAGYKÖVET TÁMOGATJA A
SÁRKÁNY-SZERZÕDÉST

Nagyköveti látogatás az állatparkban
zi szerzõdésnek köszönhetõen került a jakartai állatkertbõl Nyíregyházára, a két intézmény között szoros a kap6
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Kedd délelõtt az indonéz nagykövet munkatársaival együtt
meglátogatta a varánuszpárt. A távol-keleti vendégek elégedetten nyugtázták a hüllõk tartási körülményeit, és annak is
örülnek, hogy varánusz-lombikbébi program indult Magyarországon. A nagykövet a látogatás után úgy nyilatkozott, támogatni fogja a 2010-ben kötött szerzõdés meghosszabbítását. – Úgy látom, hogy a hüllõpár jó egészségnek örvend, jó
helyen vannak, ezért azt ajánlom majd a jakartai állatkertnek, hogy hosszabbítsák meg a szerzõdést, annak érdekében, hogy maradhassanak – mondta Wening Esthyprobo
Fatandari, az Indonéz Köztársaság nagykövete. A nagykövettel dr. Ulrich Attila alpolgármester is találkozott, aki a fenntartó önkormányzat nevében úgy nyilatkozott, hogy a város
nagyon fontosnak tartja, hogy az állatparkban sárkánygyíkok is megtekinthetõk legyenek.

A korábban a Zöld Piramisban élõ páncélos krokodilok – melyek jellegzetes keskeny állkapcsukról
könnyen felismerhetõek – ezentúl a Viktória-ház központi terében várják a látogatókat, ahol szinte testközelbõl tekintheti meg a nagyérdemû egy speciális üvegfolyosón keresztül az állatokat. Ezzel a költözéssel
teljesen benépesült a nemrégiben átadott Viktória-ház
a Nyíregyházi Állatparkban.
Velük együtt már négy különleges páncélos hüllõt
láthat a nagyközönség; a yakare kajmánokat, a kihalás szélén álló kubai krokodilt s a robosztus mississippi aligátorokat.
A páncélos krokodilok helyén ezentúl a világ egyik
legnagyobb édesvízi teknõsfaja, a borneói folyami teknõs lesz látható.

KÖZLEMÉNYEK

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

HIRDETÉS

FOLYTATÓDIK A
LOMTALANÍTÁS
Folytatódik a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. – az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató alvállalkozója – által meghirdetett lomtalanítás.
A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képzôdött, de a szabványos gyûjtôedényekben el nem helyezhetô, nagydarabos lomhulladékot szállítja el.
A lakosok a lomtalanításra kijelölt napok folyamán, a lomtalanítási táblával ellátott helyekre, illetve a
családi házban élôk az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyûjtô edényeik helyére helyezhetik ki a lomot.
A település tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, a gyûjtési napon már ne helyezzenek ki lomokat,
mivel azokról a területekrôl, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé vált dolgokat, nem áll módunkban
ismét szállítani!
A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhetô ki építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék,
elkülönítetten gyûjthetô papír-, mûanyag és fémhulladék, biohulladék, ipari, mezôgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képzôdött hulladék. A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az
a jármû- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a szállítójármû részére jól megközelíthetô legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének elôidézésével.

2015. március 23.
Alsóbadur, Bálintbokor

2015. március 25.
Kistelekiszôlô I.: Debreceni út (a Metró áruházig), Tünde u. (a Kállói út és a Debreceni út közé esô
rész), Kéményseprô u., Lujza u., Kerékgyártó u., Százados u., Szeder u., Gesztenye u., Bognár u.,
Kômûves u., Lombkorona u., Lombkorona köz, Folyóka u., Gömb u., Palánta u., Kisdiófa u.,
Vércse u., Lajtos u.

2015. március 26.
Borbánya II.: Kállói út mindkét oldala a vasúti átjárótól Nagykálló felé, Bogyó u., Számadó u.,
Számadó köz, Tünde u. + köz (a Kállói úttól balra esô rész), Béke u., Lászlócseredûlô, Elsôházhely u.,
Szitakötô u., Kamilla u., Pásztor u., Pásztor köz, Zsálya u., Míves u., Áfonya u.

Kôlapos, Ilonatanya,
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. április 3.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

Sóstófürdô II.: Zivatar u., Zápor u., Fürdô u. (Kemecsei úttól az Állomás utcáig), Fürdô köz, Vénusz
u., Jupiter u., Csónak u., Merkúr u., Majális u., Árnyas u., Szivárvány u., Szivárvány köz, Berenát u.,
Szódaház u., Erdôalja u., Farkas u., Harmat u., Napfény u., Márvány u., Vidra u., Mackó u., Tölgyes
u., Kecsege u., Sikló u., Sikló köz, Kemecsei út (Vadászcsárda és benzinkút között)

2015. március 27.
Sóstófürdô I.: Állomás u., Erdész u., Borbála u., Anna u., Magdolna u., Krisztina u., Venyige u., Hattyú
u., Pázsit u., Mária u., Katalin u., Lenke u., Erika u., Zsuzsanna u., Ilona u., Orsolya u., Avar u., Fürdô u.
(Állomás u. és Venyige u. között), Lepke u., Sövény u., Búzakalász u., Bozót u., Nyírség u. (Kemecsei
úttól északra fekvô része), Kemecsei út (Benzinkúttól a Nyírség utcáig), Páva köz, Mókus köz

2015. március 28.
Nyíregyháza belterület: Belváros, Malomkert, Bujtos, Felsôpázsit, Hímes, Huszártelep, Jósaváros,
Kertváros, Korányi kertváros, Oros, Örökösföld, Érkert

2015. április 2.
Butyka, Rozsrét

Elérhetôségeink:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
2015. MÁRCIUS 20.
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A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

TISZTELGÉS A FORRADALMÁROK ELÕTT
zõen. Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere
emlékezõ beszédében a 167 évvel ezelõtt történtek jelentõségére hívta fel a figyelmet. Beszédében kiemelte az akkori fiatalok cselekedeteit és méltatta a másfél évig kitartó
szabadságharcosokat, akik a haza függetlenségéért küzdöttek. Mint mondta, más nemzeteknél pár hét vagy hónap alatt leverték a forradalmat, a magyarok pedig ki tudtak tartani az osztrák és orosz csapatokkal szemben is.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek vasárnap délelõtt a Kossuth téren. A központi ünnepségen Nyíregyháza polgármestere mondott beszédet, a mûsort pedig az Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium diákjai adták.
Szerzõ: Erdõs József

KOSSUTH A DÍSZPOLGÁRUNK

A 167 évvel ezelõtti forradalomra való városi megemlékezések már pénteken megkezdõdtek. Nyíregyháza
önkormányzata és a Városvédõ Egyesület „Hozzon egy
szál virágot” felhívással az Északi temetõbe hívta a városlakókat, hogy Szénfy Gyula, Fekete János, a Kralovánszky
család, Hatzel Antal, Szakady Adolf, Kéri Horváth Pál, illetve a '48-as honvédek és nemzetõrök emléke elõtt tiszte-

Dr. Kovács Ferenc a vasárnapi
központi ünnepségen a város szerepérõl szólt és azokról az emberekrõl, akik meghatározói voltak a
történelemnek. Mint mondta, Nyíregyháza nemcsak élelmet és ruhát
adott a szabadságharcosoknak, hanem számos olyan embert, akikre
ilyenkor emlékezünk. Azokról is szólt, akik a forradalom
kitörésében jelentõs szerepet játszottak. Kossuth Lajost
emelte ki, akit Nyíregyházán díszpolgárrá avattak, késõbb
pedig közadakozásból szobrot emeltek tiszteletére a város fõterén. Az ünnepi mûsort az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai adták, a megemlékezés végén pedig a tisztelet koszorúit helyezték el fõhajtással a több mint
százéves Kossuth-szobor elõtt.

Koszorúzás a ' 48-as sírkertben
legjenek. Itt Halkóné dr. Rudolf Éva, a Köznevelési, Kulturális és Sportbizottság elnöke, önkormányzati képviselõ
mondott ünnepi beszédet, aki a nõk szerepét is kiemelte
az események alakításában. Majd a programsorozat a ' 48as emléktábláknál folytatódott, a nyíregyházi diákság aktív részvételével.

PÉLDAÉRTÉKÛ KITARTÁS
A Petõfi téren péntek délután, a Mûvészeti Szakközépiskola tanulói adtak ünnepi mûsort a koszorúzást megelõ-

NYÍREGYHÁZI HUSZÁR ÜDVÖZLETE GDANSKBÓL
A Jósa András Múzeum küldöttsége Varsóban járt.
A Nemzeti Együttmûködési Alap pályázatán nyert
összegbõl készült el a Magyar huszárok lengyel földön
1944 nyarán címû, lengyel–magyar nyelvû vándorkiállítás, melynek ünnepélyes megnyitója március 10-én
volt a varsói Függetlenség Múzeumában.
A múzeum munkatársai számára korábban is ismert volt,
hogy a közelben él Elek István volt nyíregyházi Hadikhuszár, aki 1945-ben orosz fogságból megszökve Gdanskban telepedett le, majd ott is alapított családot. A magyar
nyelvet nem felejtette el, s szívesen mesélt életérõl, sorsáról, az õt felkeresõ nyíregyházi delegációnak. Elmondta:
Nyírbátorban született, ahol édesapja a Mándy-uradalom
intézõje volt. Érettségi után a nyíregyházi magyar királyi
Hadik András 4. honvéd huszárezredhez vonult be karpaszományos honvédként. Kétéves szolgálatáról a legszebb emlékei a tiszti versenylovak rendszeres belovaglásához, ápolásához, a versenyeken való részvételekhez
fûzõdnek. Leszerelése után a budapesti Kertészeti Egyetemet végezte el, majd Nagyvárad mellett dolgozott egy kertészetben. Onnan hívták be újra katonának Magyarország
német megszállása után a nyíregyházi huszárhadosztály
mozgósításakor. Szolgálati beosztása a 4/II. huszárosztály
törzsébe szólt, nagy tisztelettel emlegette Szabadhegyi István huszárõrnagyot, az osztály parancsnokát.

LENGYEL–MAGYAR BARÁTSÁG
Amikor a lengyelországi eseményekrõl kérdezték,
hosszan mesélt arról, hogy milyen jó viszony alakult ki a
lengyel lakosság, majd a varsói felkelõk és a magyar huszárok között. Elmondta, hogy 1944 július végén a magyar huszárokat a lengyel fõváros irányába vezényelték.
A Bugon való átkelés után egy kis faluban szállásolták el
õket. Amikor lefekvéshez készülõdtek, elment hozzájuk a
bíró az idõsebb emberekkel. Kiderült, hogy a falu mellett
lövöldözés tört ki. A németek oldalán halottak és sebesültek is voltak. Az összecsapásban részt vettek lengyel partizánok is, akik a falutól kapták az élelmet. Valaki ezt be8
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súgta a németeknek, a falu várta az elkerülhetetlen rendteremtést. „Hozzánk, a németek szövetségeseihez jöttek
segítségért, fel voltak készülve az erdõbe való menekülésre, a szekereiket megpakolták a vagyonukkal. Borsódzott a hátam, féltem...” – emlékezett vissza Elek István.
Elek István elmondta, attól féltek, hogy az alakulatot, amelyik így ellenszegült a németeknek, felismerik. „Amikor
visszaértünk a laktanyába – emlékszik –, a németek gyakorlatoztak, nem tapasztaltunk semmiféle riadót, mikor
megláttak minket. Megkérdeztem a fõhadnagyot, hogy
nem fél-e a következményektõl. Még most is hallom a
nyugodt hangját és szavait, amelyekben józan paraszti ész
volt, hogy a német parancsnok egyáltalán nem tesz bejelentést errõl az eseményrõl.”

Elek István Varsóban maradt, majd a háború végén, 1945
tavaszán, az oroszok elfogták és Szibériába akarták deportálni. Még Königsberg (Kalinyingrád) elõtt sikerült megszöknie és a halászok segítségével visszajutott Gdanskba,
ahol a felkeléskor megismert lengyel lányt feleségül véve,
letelepedett.
A 98 éves öreg huszár ma is jó kedéllyel, friss emlékezettel bír, aki szívélyes üdvözletét küldte az egykori huszárváros, Nyíregyháza lakóinak és a még élõ huszároknak, leszármazottaiknak. (Bõvebben a nyiregyhaza.hu
oldalon.)
Dr. Bene János, megyei múzeumigazgató

Mûvészetis diákok a Petõfi-szobor elõtt

ELISMERÉS
A HITELESSÉGÉRT
A nemzeti ünnep alkalmából tartottak állománygyûlést
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányságon, ahol az eredményesen végzett munkájáért több mint
negyven rendõr és közalkalmazott tárgyjutalmat vehetett
át dr. Tarcsa Csaba fõkapitánytól. Az országos fõkapitány
rendõr ezredessé léptette elõ Hudák Zsoltot, a megyei fõkapitány rendészeti helyettesét, soron kívül pedig õrnaggyá
léptette elõ Deák Ferencet, a barabási határrendészet
kirendeltségvezetõjét. Venczel Viktor, a Városi Stadion üzemeltetési fõmunkatársa a szoros együttmûködésért, Tarczy
Gyula, a Város-Kép Kft. médiáinak fõszerkesztõje pedig a
szabad sajtó napja alkalmából a hiteles tájékoztatásért vehetett át Sárkányölõ Szent György emlékplakettet a megyei fõkapitánytól.

Az elismerés átadását követõen a fõszerkesztõ kiemelte: – Ez a kitüntetés közös elismerés, hiszen egyszerre szól
az idén 30 esztendõs Nyíregyházi Televíziónak, a most
21. életévébe lépett Nyíregyházi Naplónak és a napról
napra erõsödõ nyiregyhaza.hu szerkesztõségének is. A díj
egy visszaigazolás is arra, hogy a Város-Kép Kft. médiumai és a megyei fõkapitányság, valamint a városi kapitányság között ragyogó az együttmûködés, és erre törekszünk a jövõben is.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

„Csillogó Operettgála” – Nyíregyházán,
a Váci Mihály Kulturális Központban

FÕSZEREPBEN OSZVALD MARIKA!
A Pesti Magyar Operett Színpad közel 15 éve van jelen a hazai
operett világában. A társulat 2001-ben alakult, s évek óta országos
turnékon bizonyítják fiatalos lendületükkel, hogy az operett még
mindig népszerû zenés mûfaj. Elõadásaikban egyesítik a hazai zenés – elsõsorban operett – énekesek színe-javát a legendás nagyoktól – Oszvald Marika, Kovács Zsuzsa, Kalocsai Zsuzsa, Leblanc
Gyõzõ, Benkóczy Zoltán, Farkas Bálint – a fiatal mûvészekig, mint
Simon Boglárka, Köllõ Babett, Mádi Piroska, Szász Kati, Vörös Edit,
Balogh Tímea, Debrei Zsuzsa, Ágoston Kati, Arany Tamás, Egyházi
Géza, Bot Gábor, Buch Tibor, Göth Péter, Peller Károly.
Nagyszabású gálamûsorokkal járják az országot, melyben a legismertebb kis- és nagyoperettek csendülnek fel, közel két órában. A
fergeteges operettshow-ban csodálatos dallamok, szólók és kettõsök hallhatók, továbbá táncbetétek színesítik a repertoárt neves
balettmûvészek alkotta balettkarral. Mindehhez fantasztikus
jelmezkavalkád dukál.
Repertoárjukon elsõsorban a világklasszis magyar komponisták
mûveibõl találunk (ezért Magyar Operett Színpad!), így Kálmán Imre,
Lehár Ferenc, Huszka Jenõ, Szirmai Albert, Ábrahám Pál örökbecsû
dallamai, a Csárdáskirálynõ, a Marica grófnõ, a Cirkuszhercegnõ,
Giuditta, A mosoly országa, Bob herceg, Lili bárónõ, Mágnás Miska
mesés világa varázsol el kicsit és nagyot egyaránt. Aki teheti, ne
hagyja ki ezt a nagysikerû produkciót!
Az elõadás 2015. április 13-án, hétfõn 19 órától Nyíregyházán,
a Váci Mihály Kulturális Központban tekinthetõ meg! Fõszerepben
Oszvald Marika!

A Jósavárosi Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület XI. alkalommal rendezte meg Tavaszköszöntõ nyugdíjas találkozóját szombaton. A rendezvényen a megyébõl több nyugdíjasklub és -egyesület vett részt színvonalas kultúrmûsorral (vers, ének, tánc, katonadalok, nótacsokor) – tájékoztatott Gyukáné Papp Éva elnök.

2015. MÁRCIUS 20.
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ÉRDEKESSÉGEK

KULTÚRA

ÉGIGÉRÕ FÛ A FELÚJÍTOTT VMKK-BAN
A Váci Mihály Kulturális Központban mutatta be a
Móricz Zsigmond Színház társulata a Janikovszky Éva
mûvei alapján készült Égigérõ fû címû zenés játékot
az elmúlt héten.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva

nénit alakítom a szerzõnõ Málnaszörp és szalmaszál címû
regényébõl és az Égigérõ fû címû filmhez készült forgatókönyvbõl írt mûben. Nem tartok még korban ott, ahol Poldi
néni, de amikor elkezdtünk próbálni, akkor megörültem a
remek szerepnek.

NEM MELLÉKES A ZENE

Amikor elõször belépett az épületbe a darabban Poldi
nénit alakító Horváth Margit színésznõ, akkor kollégájával, Puskás Tivadarral nosztalgiáztak egy kicsit. Felidézték, milyen is volt, amikor 2000 õszén itt próbálták, majd
decembertõl játszották az Anconai szerelmesek elsõ részét, aminek sikere legendássá vált. Akkor a Móricz Zsigmond Színház rekonstrukciója miatt léptek itt fel; most
fordult a kocka: a VMKK újult meg. A puding próbája az
evés, a színházi elõadásnak pedig a nézõk reakciója. Mint
tapasztaltam, az elsõ színházi elõadást telt ház mellett tetszéssel fogadta a publikum.

– Nem igazán öreg szereplõk ezek – veszi át a szót Tóth
Károly. – Az általam megtestesített Poldi bácsi most megy
nyugdíjba. Régen ez a kor sokkal komolyabbnak számí-

napjait tölti parkõrként. Nap mint nap azon kesereg, hogy
„...az a szép zõd gyep, az nagyon fog nekem hiányozni.”
A náluk vakációzó Misu (a kiválóan éneklõ és játszó Sirkó
Eszter alakítja) elhatározza, hogy mire eljön a nagy nap, a
környék lakóinak segítségével a pesti bérház udvarának
keramitkockái helyére fûszõnyeget varázsol.

LÁTVÁNYOS ELÕADÁS
– Nagy szerencsének tartom, hogy Bal József vitte színre
a mûvet – hangsúlyozza Horváth Margit. – Jóllehet nem
ma kezdtem a pályát, sokat tanultam tõle ezek alatt a hetek
alatt. Pedagógusként is kiváló, ami lényeges egy olyan produkció esetében, amelyikben sok fiatal lép színre. Látszólag nagyon keménykezû, de kellett ahhoz, hogy egy remek
elõadás jöjjön létre, amelyben mindenki a legjobbat hozhatja ki magából. Kiváló a koreográfia, ami az ország számos teátrumában dolgozó Fejes Kitty érdeme. A tánckar
szinte új életre kelt a közös munka eredményeként.

NOSZTALGIÁZÁS UTÁN KEMÉNY PRÓBA

A TETT VALL A SZÍVRÕL

– Nem sok idõnk maradt a nosztalgiázásra, hiszen elkezdõdtek a próbák a még nagyon új épületben – mondta
el lapunknak a mûvésznõ. – Szeretjük ezt a darabot, s
örültünk annak, hogy a fõpróbára sikerült a technikával
együtt úgy eljátszanunk, hogy minden a helyén volt. Általános iskolában versenyeken sikerrel mondtam Janikovszky
Éva Kire ütött ez a gyerek címû monológját, amiben egy
kamasz meséli el, hogyan viszonyulnak viselt dolgaihoz a
felnõttek. Talán ezért is döbbentem meg, amikor nemrég
a próbatáblán megláttam, hogy egy „idõs” asszonyt, Poldi

Ismét bebizonyosodott, zenés darabok színrevitelére is
kiválóan alkalmas a társulatunk. A remek díszlet és a színes jelmezek Varjas Zsófi terveinek köszönhetõek. A további fõbb szerepekben Jenei Judit, Kosik Anita, Horváth
Viktor, Kuthy Patrícia és Nagyidai Gergõ láthatóak. Mint
színészeink elmondták, a darab egyebek mellett arra hívja fel a figyelmet, nincs rendjén, hogy folyton rohanunk, s
minden más fontosabb nekünk, mint a szeretet. Álljunk le
idõnként, örüljünk a szép pillanatoknak, s tettekben is fejezzük ki a mások iránti érzéseinket!

tott, csaknem a világ végének. Már-már musical ez a fõként ifjúság számára írt mû, melynek zenéjét Kazár Pál,
dalszövegeit pedig Szõke Andrea írta, akárcsak a Sicc címû
zenés mesejátékunkét. Nagyon komoly tartalmat hordoznak a dalok: sûrítetten elmesélik a történetet dalban, kiemelik a darab mondandóját.
A történet szerint Poldi bácsi nyugdíjazása elõtti utolsó

A MÁRIA-KEGYKÉP VÁROSUNKBA ÉRKEZIK
A máriapócsi görög katolikus kegytemplom zarándokhellyé válásának háromszázadik évfordulójának alkalmából országjáró körútra indult a híres Szûz Mária-kegykép, mely a hét végén Nyíregyházára érkezik.
Az országjárás során eddig ezrek csodálták meg az
ikont Csengertõl Miskolcig, Budapesttõl Gyõrig. Az
ország számos kis és nagy városában, hazai és a határon túlról érkezõ zarándokok tömegei fogadták a Szûz
Mária-kegyképet.
A tizenhat állomásból álló országos körút március 8án, a püspöki szent liturgiát követõen indult Máriapócsról,
és március 23-24-én, Nyíregyházán lesz majd látható.
A világhírû ikon története 1676-ban kezdõdött, a Szûz

NYÍREGYHÁZI PROGRAM MÁRCIUS 23-24.

Többek között Csengerben is tömegek várták
a Szûz Mária-kegyképet
Máriát és kis Jézust ábrázoló képet – fogadalomból – a
török rabságából való megszabadulása emlékére készíttette Csigri László, máriapócsi bíró. A görög katolikus egyházközségnek adományozott képet késõbb az akkor még
kis pócsi fatemplomban helyezték el. Egyházi leírások szerint a hívek 1696. november 4-én liturgiavégzés közben
vették észre, hogy a kegyképen Mária szemébõl könnyek
hullnak; a könnyezés december 8-áig tartott. Ezután I. Lipót király Bécsbe kérette a képet.
A véglegesen az osztrák fõvárosban elhelyezett kegyképrõl három másolat készült, amelybõl az egyik visszakerült Pócsra. A leírások szerint a pócsi másolatot elõször
1715. augusztus 1-jén, 2-án és 5-én, legutóbb pedig 1905ben látták könnyezni.

NYÍREGYHÁZIÉ A LEGFÜRGÉBB UJJ
Bajnoki címmel tért haza a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének versenyérõl Berencsiné
Palcsák Bernadett.
A szövetség minden évben rendez megmérettetést az
ezen a területen jeleskedõ versenyzõknek. Idén, a fennállásának 90. évfordulója alkalmából tartott versenyen, több
kategóriában közel százan ültek számítógépek elé, ahol a
Nyíregyházi Fõiskola munkatársa Gyorsírás és Gépírás
kategóriában elsõ helyezést ért el. Mint 2014-ben, ebben
az évben is õ lett a Gyorsírás és Gépírás bajnoka. Bernadett középiskolás kora óta mutatja meg tudását a szakmai
zsûrinek, azóta folyamatosan jár versenyekre. Jelenleg az
Intersteno szakmai szervezet 50. Világbajnokságára készül,
amit 2015 nyarán rendeznek meg Budapesten.
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13.00 A kegykép érkezése a római katolikus társszékesegyház elé, litánia
13.30 Processzió a Kossuth térig, köszöntõk
14.00 Processzió a görög katolikus társszékesegyházig, kegykép elhelyezése
15.00 Paraklisz
17.30 Elõszenteltek liturgiája, végzi: Kocsis Fülöp
püspök
19.00 Egyházközségek köszöntõje
21.00 Akathisztosz
22.00 Nagy esti zsolozsma
0.00 Éjféli zsolozsma, majd virrasztás
6.00 Utrenye
8.00 Római katolikus szentmise, végzi: dr. Seregély
István érsek
9.00 Iskolások köszöntõje
11.00 Trithekti imaóra
12.00 A kegykép Máriapócsra indul
(A programban történõ esetleges változásokról a
www.gorogkatolikus.hu honlap ad tájékoztatást.)

MEGYEI ÚTIKALAUZ
A napokban látott napvilágot a Templomok, kastélyok,
kúriák címû kötet bõvített kiadása. A könyv nem íróasztal
mellett született, mint általában a szokványos útikalauzok. A szerzõk, Bodnár István és Szatmári István tíz év
után, 2014-ben megismételt közös utazásaik alkalmával
újból felkeresték régiónk, Magyarország északkeleti csücskének csodálatos látnivalóit, és közös kiadványukban a
Felsõ-Tisza-vidék, Bereg, Szabolcs, Szatmár legszebb építészeti emlékeit ajánlják figyelmünkbe. Bûbájos templomok, csipkerózsika-álmukból éppen ébredõ vagy megmentésre váró barokk kúriák, patinás kastélyok. Az útonútfélen kanyargó szõke Tisza, amelynek Magyarországon
talán ez a legszebb szakasza. Mesélõ holtágak, csodákat
rejtegetõ természetvédelmi területek, virágos rétek, dióés almafaligetek és barátságos, jóakaratú emberek. Bõvebben a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

KÖZLEMÉNYEK

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

HIRDETÉS

REKTORJELÖLTEK: ALKALMAZOTT
TUDOMÁNYOK EGYETEME
Áprilisban új rektort választ a Nyíregyházi Fõiskola szenátusa, aki a miniszterelnök kinevezését követõen három évre kap
megbízást a felsõoktatási intézmény irányítására. A március 17-én rendezett fórumon
a három pályázó ismertette a fõiskola dolgozóival és hallgatóival programját, majd
ezt követõen válaszoltak a résztvevõk által
feltett kérdésekre.

tatkozott a kari struktúrában való gondolkodás, illetve a pedagógusképzésnek, a
mûszaki, a természettudományi és az informatikai képzési területeknek az elõmozdítása, különös tekintettel a duális képzési
formára. Mindhárman kitértek a várossal és
a megyével való együttmûködés fontosságára. Az új felsõoktatási koncepció által
megjelenített intézménytípusok közül az

Dr. Sikolya László, dr. Figula Erika és dr. Onder Csaba
Elsõként dr. Onder Csaba vázolta fel az
intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, ezt követõen dr. Sikolya László programjával ismerkedhettek meg a jelenlévõk,
végül Vassné dr. Figula Erika fogalmazta
meg elképzeléseit. A három különbözõ tudományterületrõl – bölcsész, mérnök, pszichológus – érkezõ, ugyanakkor belsõ pályázóként a fõiskolát egyaránt jól ismerõ
személy kellõ részletességgel elemezte a
jelenlegi helyzetet, valamint ismertette a
továbblépés lehetõségeit és a fejlesztés
színtereit. Elképzelésükben közösnek mu-

alkalmazott tudományok egyeteme bontakozott ki jövõképükbõl.
A fórumot mind dolgozói, mind hallgatói oldalról nagy érdeklõdés kísérte, a jelölteknek több konkrét kérdésre is válaszolniuk kellett többek között a hallgatói létszám növelésének lehetõségeivel, a képzések közötti prioritásokkal és a hallgatói
támogatásokkal kapcsolatban.
Dr. Jánosi Zoltánnak, a fõiskola jelenlegi rektorának kérdésére válaszolva a jelöltek egyhangúlag az autonóm lét megtartása mellett foglaltak állást.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. április 3.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. április 3.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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ÉRDEKESSÉGEK

EGÉSZSÉG

ÚJ FÉNYT ADNAK A JELZÕLÁMPÁK

Czomba Sándor, munkaerõ-piaci és képzési államtitkár
a közelmúltban jelentette be, hogy a kormány elindította
a 25 év alatti munkanélküliek foglalkoztathatóságát segítõ ifjúsági garancia programot az ország hat konvergencia régiójában, amelynek részeként 2017 végéig azokat
a fiatalokat szólítják meg, akik legalább 6 hónapja, vagy
azon túl regisztrált álláskeresõk a rendszerben.

Már két hete tart Nyíregyházán a forgalomirányító
jelzõlámpák felújítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megbízásából. A héten és a jövõ héten a 36-os, a 4-es
és a 41-es fõútnál számíthatnak az autósok arra, hogy
az említett útszakaszokon a munkálatok idejére kikapcsolják a jelzõlámpákat.
Pécsi Norbert Sándortól, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kommunikációs osztályvezetõjétõl megtudtuk, hogy a forgalomirányító jelzõlámpák felújítása a Közlekedési Operatív Program részeként valósul meg és ennek célja a közlekedésbiztonság javítása. A fejlesztések nemcsak Nyíregyházát érintik, hanem az egész országban megvalósulnak. Arról is tájékoztatott, hogy a munkálatok során az
érintett csomópontokban a kivitelezõ a jelzõlámpafejeket
nagyobb LED-betéttel látja el, a vezérlõ kábelhálózatot és
a vezérlõ berendezéseket lecseréli, valamint egy új, országos jelzõlámpa távfelügyeleti rendszer megvalósítását
is elvégzi.

34 NYÍREGYHÁZI HELYSZÍN
A kivitelezõnek országosan idén májusban kell végeznie.
Velük minden hét utolsó munkanapján egyeztetnek a következõ idõszak munkáinak ütemezésérõl, amit az idõjárás is befolyásolhat, városunkban is. Nyíregyházán még
javában tartanak a fejlesztések, a kommunikációs osztályvezetõ tájékoztatása szerint terveik között szerepel, hogy

március végére, április elejére az egész megyében végeznek a munkákkal, ami nálunk 34 csomópontot vagy egyéb
folyópályás kijelölt gyalogos-átkelõhelyet érint.

NE RUTINBÓL VEZESSÜNK!
Bordás Béla városgondnok felhívja a városlakók figyelmét, hogy a közúti jelzõlámpák felújítása alatt fokozottan
figyeljenek egymásra és a KRESZ-nek megfelelõen közlekedjenek. Hangsúlyozta: a forgalmas csomópontokban folyamatosan végzik a szakemberek a jelzõlámpák átprogramozását, amelyek nem mûködnek még mindenhol szinkronban, ezért arra kéri az autósokat, hogy ne megszokásból vagy rutinból vezessenek, hanem kellõ óvatossággal
közelítsék meg az érintett útszakaszokat.

LÉLEGEZZ MÉLYEKET!
Ezt a tanácsot adta Obi Van Kenobi (jedi) mester az
ifjú Skywalkernek, mikor az nagyon stresszelt az
Amidala hercegnõvel való újbóli találkozás elõtt. A
kedélyes filmtörténeti párhuzam csak félig tréfa: a
(helyes) lélegzés sok területen tud segíteni. A Csillagok háborúja további elemzése helyett jelezzük, ez
újra a Mozdulj Nyíregyházán belül mûködõ Fitt Nyíregyháza programsorozatot támogató tanácsadó cikk,
Vámosiné Marika szakgyógytornász gondolatai segítségével, ezúttal a légzés szerepérõl.
Csak percekig bírjuk nélküle, mégis rossz levegõjû helyeken töltjük fél életünket úgy, hogy a légzés fontosságáról
még nem is hallottunk. Rövidítsük az élettani részt: az

zés tudatos irányításával javítani tudjuk a hangulatot, a
koncentrálóképességet, csökkenteni a stressz hatásait.

MINDEN AZ ORRNÁL KEZDÕDIK
Az eldugult orr kitisztítása, a helyes légzés alapfeltételének megteremtése a hatékony oxigénfelhasználást segíti
elõ. Segítségünkre lehetnek különbözõ illóolajok és gyógynövények: eukaliptuszolaj, de a baktériumölõ citromolaj
is jó szolgálatot tehet. Orrunkat naponta sós vízzel érdemes kimosni, és ha tehetjük, naponta kétszer citromos vagy
Salvus vízzel gargalizáljunk. Mivel az orrszõrök tisztítják,
melegítik fel, a melléküregek még nedvesítik is a beszívott levegõt, orron át lélegezzünk! Kiránduljunk a természetben minél gyakrabban és vegyünk nagy levegõket, tisztítsuk a tüdõnket!

LÉLEGEZZÜNK TUDATOSAN!

egész életen át tartó folyamatban több szerv és izom munkája vesz részt, s mindez fontos az energiatermeléshez, a
bevitt táplálék elégetéséhez, és persze az oxigén miatt.

TÁNC ÉS ÉNEK
Testünk oxigénellátását és tüdõnk munkáját többek között
helyes légzéssel, légzõgyakorlatokkal, énekléssel, mozgással, jó testtartással és szellõztetéssel támogathatjuk. Utóbbi máris elég lehet a fejfájás, rossz közérzet megszüntetésére! Mozgás közben pedig intenzívebbé válik a légzés, a
gázcsere, és az energia felhasználása is. A tökéletes légzést sokszor szervi elváltozások nehezítik, az optimális
feltételeket tovább rontja a dohányzás és a szmog, de sokszor még a légkondicionálók is. Pedig a jó minõségû levegõ jó hatással van a szervezetre! Az agy jobb oxigénellátása, a jobb alvásminõség mellett érdemes kiemelni a friss,
oxigéndús levegõ lelkiállapotra gyakorolt hatását is. A lég12
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TÁMOGATJÁK A FIATALOKAT

A légzõgyakorlatokat reggel és este nyitott ablaknál vagy
a szabadban, jó levegõn végezzük, így:
– Kilégzésnél hasunk elõtt keresztezzük a karunkat!
– A levegõt szájon át fújjuk ki!
– Belégzéskor emeljük fel mindkét karunkat!
– Engedjük le a karunkat és fújjuk ki a levegõt!
– Kifújáskor ne pótoljuk rögtön a levegõt, de a maradék
gázt a váll elõrehúzása közben préseljük még ki. A gyakorlatot többször végezzük el!
– Napokon keresztül fokozatosan igyekezzünk egyre több
levegõt tüdõnkbe szívni, s kilégzésnél minél többet kipréselni onnan!
Hatására frissebbek leszünk, segítségével személyiségünk
összeszedettebbé, kiegyensúlyozottabbá válik.

TÖBB MINT EZER EMBER MOZOG
A Mozdulj Nyíregyháza! minden héten több mint 1000
városlakót mozgat meg. Sokan a program kezdetétõl
rendszeres résztvevõi a foglalkozásoknak, de olyanok
is vannak, akik újonnan csatlakoznak a népes csoportokhoz. Szerencsére kicsi a lemorzsolódás, mondta el
érdeklõdésünkre Vámosiné Marika szakgyógytornász,
aki hozzátette, nagyon aktívak a városlakók, fontos
számukra az egészségtudatos életmód, amit a felméréseken részt vevõk magas száma is mutat: a két hét
alatt közel kétszázan mérették meg magukat. A programba bekapcsolódók 2 hónap múlva újra részt vehetnek a fizikai és állapotfelmérésen, hogy visszajelzést kapjanak fittségi állapotukról.

A kormány a 2014–2020 között rendelkezésre álló uniós
forrásból az elsõ programok egyikeként indította el az
ifjúsági garancia programot. Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja, hogy a 25 év alatti nem tanuló, nem dolgozó
fiatalok minél rövidebb idõt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve hogy
személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerõ-piaci helyzetük javításához. Az Ifjúsági Garancia Rendszer célcsoportjába mindazon fiatalok beletartoznak,
akik álláskeresõként vagy egyéb módon (akár szolgáltatást, közvetítést igénylõként) nyilvántartottak a járási
hivatal járási munkaügyi kirendeltségen, illetve akkor
is, ha a járási munkaügyi kirendeltség nyilvántartásában semmilyen módon nem szerepelnek még.

MEGKERESIK A LEGOPTIMÁLISABB AJÁNLATOT
A projekt elsõ lépcsõjében elsõdlegesen a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Járási Hivatalok Járási Munkaügyi
Kirendeltségein legalább 6 hónapja regisztrált fiatalokat
szólítják meg. Elsõként az ügyintézõk segítségével különféle segítõ szolgáltatásokon keresztül részletesen feltérképezik a fiatalok munkaerõ-piaci helyzetét. Ezután a
munkaügyi központ és a fiatal közös elképzelésének megfelelõen meghatározzák a fiatal számára legoptimálisabb
ajánlatot, mely az alábbi lehet: támogatás nélküli foglalkoztatás, közvetítés, fiatalok vállalkozóvá válási támogatása, valamint szolgáltatás, képzés, foglalkoztatás, vállalkozóvá válás, és lakhatási támogatás.

TÖBB MINT ÖTEZREN KAPNAK LEHETÕSÉGET
A tervek szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az országos létszám több mint 15 százaléka, 5450 fõ 15 és 24
év közötti fiatal kap lehetõséget támogatott képzésben,
támogatott foglalkoztatásban való részvételre, vagy vállalkozóvá válásához kap segítséget, esetleg a távolabbi
munkavállalásához igényelhet lakhatási támogatást. A támogatott képzés során a fiatal a munkaerõ-piacon hiányszakmáknak megfelelõen meghatározott szakképesítést
szerezhet. Ezek a képzések és a vizsgadíjuk 100 százalékban támogatottak, a képzés során keresetpótló juttatás
állapítható meg a fiatal számára. A program keretében a
munkáltatók a 25. év alatti fiatalok foglalkoztatása esetén
kedvezõ támogatásban részesülhetnek.

CSELLENGÕK

Fotó: police.hu

Csaknem ötven diákot indítottak útnak iskolába a hatóságok egyetlen reggel Nyíregyházán. A rendõrök rendszeresen ellenõrzik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a fiatalok által gyakran látogatott helyeket, hogy kiszûrjék a
tanításról igazolatlanul távol maradókat. 2015. március
17-én reggel a Nyíregyházi Rendõrkapitányság, a megyei
fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya, a Gyermekjóléti
Szolgálat, a Kormányhivatal Pártfogó Felügyelete és a
Közterület-felügyelet munkatársai a megyeszékhely autóbusz-pályaudvara környékén tartottak közös ellenõrzést.
Igazoltatásukat követõen csaknem ötven tanköteles korú
fiatalt indítottak útnak, illetve kísértek iskolába, akik így
késés nélkül érkeztek meg.

AKTUÁLIS

NYTV 30: SZÁZADOKRÓL,
ÉVTIZEDEK TÁVOLÁBÓL
Történelmi sorozattal folytatódik az NYTV 30, a harmincesztendõs Nyíregyházi Televízió múltidézõ mûsora.
A jelzõ duplán érvényes: a Nyíregyházi évszázadok címen Reszler Gábor szerkesztésében 1987-ben készült epizódok a régmúlttól kezdik a városhistória feldolgozását,
amely akkor óriási vállalkozás volt.
Szerzõ: Tarczy Gyula
A még éppen csak létrejött televízió „nyughatatlan” operatõre, Kéry Péter azzal bombázta Reszler Gábort, az abban az idõben a Kelet-Magyarország kulturális rovatánál
dolgozó történészt,
hogy írjon forgatókönyvet egy megálmodott
városfilmhez. A ma a
Nyíregyházi Fõiskola
Történettudományi Intézeti Tanszékét vezetõ,
korábbi újságíró össze
is rakta a helytörténészek és elérhetõ monográfiák tudástárából, a kutatás addigi eredményei szerint a
sorozat gerincét. Az ötlet aktuális volt: akkor ünnepelte Nyíregyháza az önkormányzati szabadalmas mezõvárosi státusz elnyerésének 150. évfordulóját, melyre egyébként egy
modern szemléletûnek szánt könyv is készült.

NYÍR ÉS EGYHÁZA
Mint Reszler Gábor felidézte, a filmsorozat az „õsködtõl”, a régészeti leletek feldolgozásától indul, s vezeti végig a korabeli poros falu történelmét. Talán kevesen tudják: a Nyír néven ismert kicsi település a mongolokat is
túlélte. Dr. Mezõ András kutatásai szerint már 1241 elõtt

HÍREK

FÕKAPITÁNYCSERE

a falu templommal rendelkezhetett, errõl árulkodik a településnévhez kapcsolt -egyháza utótag. Szívós lakosainak
hála, a török idõk után is a térképen maradt – más településekkel ellentétben –, a XVIII. századtól pedig az újratelepítéssel a már ismert „sikertörténet” indult.

NAGY VÁLLALKOZÁS
A kisfilmekben az egyes korszakok közismert kutatói is
megjelennek szakértõként (Németh Péter, Mezõ András,
Cservenyák László, Margócsy József, Takács Péter), a narrátor Kulifai László, a Magyar Rádió akkori nyíregyházi stúdiójának hangja volt, s a forgatás sodrában a szerkesztõ is a
kamera elé került párszor,
ma úgy mondanánk: egyegy „stand up” erejéig. A cél
az volt, hogy a város történelmét ne elszigetelten, hanem a megyei és országos
eseményekbe ágyazva mutassák meg. Így aztán „kirándultak” Nagykállóba, Sárospatakra és Budapestre is
(Nemzeti Múzeum), amely nem volt egyszerû akkoriban. Mint
tanár úr felidézi: vezetékes telefon is alig volt, s a gépkocsit is
kérvényezni kellett, mégis mindenki pontos volt, s meg lehetett szervezni így is ezt az úttörõ jellegû forgatássorozatot a
szintén kihívást jelentõ korabeli technikai eszközökkel, Haskó József stúdióvezetõ idejében.
E héten szombaton fél nyolctól a Reszler Gáborral
készült beszélgetés után az elsõ három részt láthatják,
jövõ héten Kéry Pétert „vallatjuk”, s néhány további
epizód is adásba kerül kedden és csütörtökön, valamint ismétlésben másnap 21.30-kor és szombaton
19.30-kor.

Az Országos Rendõr-fõkapitányság kommunikációs
szolgálata a rendõrség honlapján hétfõn közölte, hogy
Papp Károly országos rendõrfõkapitány javaslatára Pintér Sándor belügyminiszter március 31-ei hatállyal
visszavonta Tarcsa Csaba dandártábornok, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjének vezetõi megbízását. Tarcsa Csaba 2011 júliusától tölti be a tisztséget, elõtte – 2010 decemberétõl –
megbízott megyei fõkapitány volt.
Április 1-jei hatállyal Farkas József dandártábornokot, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjét nevezték ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tarcsa Csaba

Farkas József

Megyei Rendõr-fõkapitányság élére. Az Országos Rendõr-fõkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálatának
közleménye szerint Pintér Sándor belügyminiszter – Papp
Károly országos rendõrfõkapitány javaslatára – Farkas
Józsefet április 1-jével felmenti jelenlegi megbízatásából
és megbízza a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõrfõkapitányság vezetésével. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság élére Urbán Zoltán László
ezredest, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi rendõrfõkapitány helyettesét nevezték ki.

KÜLFÖLDIEK NYÍREGYHÁZÁN

CITY CARTEL: A „BIZTOS OTTHON”
Új ingatlanközvetítõ iroda várja az érdeklõdõket Nyíregyházán, a Krúdy Házban, ahol az országos hálózattal rendelkezõ City Cartel nyitott kirendeltséget.
Az irodánkban öt munkatárs áll az ingatlant keresõ vagy éppen eladni kívánó
ügyfelek rendelkezésére. Cégünk amellett, hogy kiváló adatbázissal rendelkezik
a nyíregyházi és a
megyebeli ingatlanokról – Gyõrtõl
Szegedig, Zalaegerszegtõl Miskolcig –, az ország bármely részérõl tudunk információkkal szolgálni eladó
házakról, irodaépületekrõl, telkekrõl,
telephelyekrõl, ami
a City Cartel nagy
elõnye, ráadásul a többi franchise rendszerhez és irodához képest sokkal emberés ügyfélközpontúbb is az irodánk. A hálózat fejlõdése során ma már nem csupán ingatlanközvetítõ szolgáltatásokkal,

hanem ingatlan-bérbeadással, hitelügyintézéssel, biztosítással, ingatlancélú megtakarítások, befektetések ismertetésével állunk ügyfeleink rendelkezésére. A City
Cartel olcsóbban és hatékonyabban dolgozik a többi franchise irodához képest.
Várjuk ügyfeleinket a Krúdy Házban nyitott irodánkban, de természetesen telefonon is elérhetõek vagyunk. Az adatbázisunk az interneten
is rendelkezésre áll
– ezen keresztül
akár otthonról is kényelmesen megtekinthetik, milyen
gazdag a kínálatunk,
melyben
megtalálhatóak lakóingatlanok (családi ház, lakás, tanya, villa stb.),
használt és új ingatlanok (társasházi lakások, sorházak,
ikerházak), építési telkek, külföldi ingatlanok, irodák, üzlethelyiségek, ipari és
kereskedelmi ingatlanok, irodaépületek,
erdõ, szántó, egyéb.

Ha ingatlant keres vagy kínál, ne feledje:
City Cartel, mert nálunk biztos otthonra találhat.
Elérhetõségeink:
Nyíregyháza, Szabadság tér 12. fszt. 1. Telefon: 06-42/500-071
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9.00–17.00. w w w . c i t y c a r t e l . h u

BERTI MOZAMBIKBÓL
Mozambik egy Indiai-óceán partján
fekvõ, délkelet-afrikai állam. Fõvárosa
Maputo, ami Nyíregyházától 13 917 kilométerre van, ez pedig az útvonaltervezõ szerint is autóval legalább 184 óra
távolságot jelent. Ebbõl az országból érkezett elõször Budapestre, majd kisebb
kitérõvel a megyeszékhelyre Dezanove
Bartolomeu Inacio, az Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezetõ-helyettese, akit Nyíregyházán mindenki csak
Bertinek szólít.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Kilométerek ide, kilométerek oda, Mozambik mégsem lehet annyira távoli ország, hogy a nyolcvanas évek végén ne
gondolja úgy egy fiatal afrikai fiú, hogy Magyarországot válassza új otthonának.
Dezanove Bartolomeu Inacio huszanhat
évvel ezelõtt érkezett hazánkba, elõször
Budapestre. Ott tanulta meg a magyar nyelvet, majd Debrecenbe került, ahol az akkor még Kossuth Lajos Tudományegyetemen szociológia, szociálpolitika szakon
diplomázott. A szegények támogató egyesületénél kezdett el dolgozni, majd 1998ban jött Nyíregyházára. A családsegítõ központban kapott állást, ahol a hajléktalanellátás volt a fõ területe, 2000 óta pedig az
Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezetõ-helyettesi pozícióját tölti be.
– Mozambikban – mivel délkelet-afrikai
ország – nincs olyan meleg, mint bármelyik más észak- vagy közép-afrikai országban. Nálunk a maximum hõmérséklet 37

fok, a minimum pedig 6 – mondta el Berti,
aki hozzátette, hogy Magyarországra érkezésekor a klímához való igazodás volt a
legnehezebb feladata.
– Két év után
viszont már úgy
éreztem magam,
mint bármilyen
más magyar. Akkor panaszkodom a télre, amikor a magyarok is
panaszkodnak és
akkor vagyok elégedetlen a nagy Dezanove Bartolomeu
Inacio
kánikulával, amikor a magyarok is azok – hangsúlyozta.

NYÍREGYHÁZÁN TALÁLKOZNAK
A VALLÁSOK
– Évek óta Nyíregyházán dolgozom, a
nap nagy részét is itt töltöm. Nagyon szeretem a várost, fõleg a mérete miatt. Nyíregyházára azt szoktam mondani, hogy itt
találkoznak a vallások, hiszen a nagy templomok közel helyezkednek el egymáshoz.
Itt van a római katolikus templom, a görög
katolikus, az evangélikus és a református
is. Különösen szeretem Sóstót és környékét, nincs olyan hónap, hogy ne menjek ki
oda a családommal. Legutóbb 2012-ben
voltam Mozambikban, be akartam mutatni a családomnak az afrikai rokonaimat.
Nagy élmény volt mindkét fél számára, de
mi már megszerettük Nyíregyházát, és jó
is itt lenni – hangsúlyozta.
2015. MÁRCIUS 20.
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RÁJÁTSZÁS – CÉL A NÉGY KÖZÉ KERÜLÉS!
A héten megkezdõdött a rájátszás a nõi röplabdabajnokságban. Az alapszakasz után a hatodik helyen
végzõ Fatum-Nyíregyháza a bajnoki címvédõ Békéscsabával vív párharcot a négy közé kerülésért.
Szoros meccsek. Így lehet jellemezni röviden a Nyíregyháza–Békéscsaba alapszakasz mérkõzéseket. A két
együttes utolsó meccsén az elsõ játszmát megnyerték a
nyírségiek a bajnoki címvédõ otthonában, és a másodikban is csak 28–26-ra kaptak ki. A mérkõzést ugyan végül
a Békéscsaba nyerte, de az eredmény azt mutatja, nem
reménytelen a párharc.
– Nagyon jó a hangulat a csapatnál, és optimistán várjuk a párharcot. Jól ismerjük egymást, de remélem, tudunk majd meglepetést okozni a Békéscsabának. A három hét szünet jól jött, tudtunk új elemeket gyakorolni, és
kicsit jobban is összeszokhattunk, hiszen menet közben is
érkezett a csapathoz játékos. Fontos lenne, hogy nyerjünk
idegenben, és elvegyük a pályaelõnyt – mondta Sikos Petra, a Fatum-Nyíregyháza játékosa.
Az alapszakaszbeli meccsek óta a Nyíregyháza kerete
változott. Nelmaira Valdez ponterõsen játszik, Erdõsné Balogh Erika visszatérése pedig stabilabbá tette a többiek teljesítményét is.
A csapat feladója, Erdõs Zsófia pontosan tudja, hogy sok
múlik majd az õ játékán. – Izgulni nem izgulok, inkább már
A további mérkõzések idõpontjai:
Március 22. Fatum-Nyíregyháza–Békéscsaba
Március 26. Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza
Március 29. Fatum-Nyíregyháza–Békéscsaba (ha még
szükséges)
Április 2. Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza (ha még
szükséges)

A nyíregyházi röplabdások a címvédõvel találkoznak
nagyon várom az összecsapást. Hosszú volt a három hét szünet, folyamatosan edzettünk, már ki vagyok éhezve a mérkõzésekre. Nekem nagyon nagy segítséget nyújt Natalia
Akimova. Õ játszott korábban Békéscsabán, jól ismeri õket,
így rengeteg tanáccsal látott el. Sokat tanulok tõle, így örülök, hogy a csapatnál van. Ami a párharcot illeti, olyan ellen-

SPORT A TERMÉSZETBEN: TÁJFUTÁS
Március elsõ szombatján, kissé szeles futóidõben egy
hosszútávú versennyel megkezdõdött a tájfutók idei versenyszezonja. A verseny helyszíne a Nagykálló melletti
Harangodi Téka tábor és környéke volt, a megyei indulókon kívül Hajdú-Bihar megyébõl és Romániából is érkeztek versenyzõk. A két hosszabb pálya indulói – többnyire
felnõttek – egyszerre rajtoltak, a kisebb, utánpótláskorú
versenyzõk egymás után vágtak neki a számukra kijelölt
pályának.

ÉLES LEVEGÕN LESZ VERSENY
A legtöbb utánpótláskorú versenyzõt ezúttal is az
NYVSC Tájfutó Szakosztálya indította, összesen 18 gyerek teljesítette a pályákat. A 3 hónapos téli felkészülés – jó
néhány hosszú futás és térképes edzések – után már minden gyerek várta a téli edzések utáni elsõ éles versenyt. A
gyerekek az elõzõ szezonhoz képest mind technikailag,
mind fizikailag komolyabb pályákon indultak, és szinte

felet kaptunk, aki verhetõ, és remélem, tovább is jutunk –
mondta Erdõs Zsófia, a Fatum-Nyíregyháza játékosa.
A Békéscsaba az alapszakaszt a harmadik, a Nyíregyháza a hatodik helyen zárta. A rájátszás csütörtökön kezdõdött Békéscsabán, majd vasárnap este Nyíregyházán
folytatódik. A párharc három nyert mérkõzésig tart.

EZÜSTÉREM VILNIUSBÓL

mindenki jó teljesítményt nyújtott. Utólag, az eredmények
alapján kiderült, sajnos komoly ellenfelek nélkül futottak,
de a késõbbi versenyeken már az országos mezõny legjobbjaival is összemérhetik tudásukat.

GYERTEK, FIATALOK!
Az egyesület újoncai tájfutók oktatásában, tapasztalt
edzõ és felnõtt kísérõ segítségével futottak és tájékozódtak, a célba fáradtan, de örömmel érkeztek.
A tavaszi versenyszezon középpontjában az országos
diákolimpia áll, ahová az április végi megyei diákolimpiáról lehet továbbjutni. A tavaszi edzések és versenyek során ezekre a feladatokra készülnek a gyerekek, remélhetõleg az újoncok itt már önállóan is teljesíteni tudják a
részükre kitûzött pályát.
A tájfutás iránt érdeklõdõ gyerekeket az NYVSC Tájfutó
Szakosztálya továbbra is várja, információk a szakosztály
honlapján: www.nyvsc-tajfutas.hu.

Kovács Richárd (jobbra) és edzõje, Nagy Lajos
Nagyszerû teljesítménnyel, három nyert mérkõzéssel a háta mögött került a döntõbe Kovács Richárd a
Danas Pozniakas nemzetközi tornán Vilniusban. Az
NYVSC-Big Boxing ökölvívója elõbb egy moldáv, majd
egy fehérorosz és egy litván ellenféllel szemben nyert.
A döntõben a nyíregyházi bokszoló folytatta addigi jó
teljesítményét, és egy nagyon látványos ki-ki meccset
vívott egy fordított alapállású, technikás üzbég versenyzõvel. A bírók végül 2–1-re az üzbéget hozták ki gyõztesnek, így Kovács Richárd ezüstérmes lett.

SPORTPROGRAM
Március 22., vasárnap 18.00 Bujtosi Szabadidõ
Csarnok, Fatum-Nyíregyháza–Békéscsaba nõi röplabdamérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 22., vasárnap 20.00 Lelátó: FatumNyíregyháza–Békéscsaba nõi röplabdamérkõzés
Népes csapattal indult elsõ versenyén az NYVSC
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület ünnepi tisztújító
közgyûlése március 20-án 16.00 órakor a Móricz Zsigmond
könyvtár kamaratermében.

Póka Imre (11. számú választókerület
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2015. március 25., 18.00 óra.
Helyszín: Kertvárosi Közösségi Ház, Prága u. 7.

Lengyel nap. Nyíregyháza MJV Önkormányzata és Nyíregyháza Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata programsorozattal emlékezik meg a Magyar–Lengyel Barátság Napjáról.
Március 20-án 17.00 óra: ünnepi megemlékezés – hangversennyel egybekötve. Helyszín: Vikár Sándor iskola hangversenyterme.

PROGRAMOK

várják az informatika világa iránt érdeklõdõ nyugdíjasokat.
Telefon: 42/504-490.
Bakti Éva zeneszerzõ-szövegíró Szívemnek húrjain c., verseket és dalszövegeket tartalmazó kötetének bemutatója március 23-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Kémiai kísérletek bemutatója március 24-én 13.15-tõl. Dr.
Nagy Gergõ Zoltán, a Debreceni Egyetem Szerves Kémia Tanszékének tanára, a Spektrum tv csatorna „Brutális kémia” c.
mûsorának mûsorvezetõje nagyszabású, látványos kísérleteket mutat be a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium udvarán.
A Népmûvészeti Stúdió 40 éves Jubileumi rendezvénysorozata az „Aranykapu” Bemutató Teremben. Kiállítás a Tisza-Vidéki keresztszemes és Tirpák keresztszemes alkotásokból. Megtekinthetõ: március 25-éig a Vasutas Mûvelõdési Házban (Toldi u. 23.) hétfõtõl péntekig 9.00–18.00 óráig.
Bagdi Bella: Lélekben hozzád emelkedem – zenés imaterápia est március 26-án 18.00 órától a Hotel Koronában.
A Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezete március 27én 13.00 órától emlékezik meg a Nagyságos Fejedelem születésének 339. évfordulójáról az OTP épületén elhelyezett
Rákóczi-utcanévtáblánál.

A Bencs Villa programjai: március 20-án 17.00 óra: Mesés valóság – valóságos mese: Tibet. Egy este Barkóczi Bea
táncmûvésszel és a Forster-érmes fotográfussal, Sipos Lászlóval. 23-án 17.00 óra: A Vikár S. Zeneiskola és a Mûvészeti
Középiskola gitár szakos növendékeinek koncertje. 27-én
17.00 óra: Happy Gitár-koncert a ’60-as és ’70-es évek slágereibõl. Információ: 42/402-004, 30/252-0666.
Közös kutyasétáltatás. Nagy, tavaszköszöntõ kutyasétáltatás március 21-én 13.00 órától az Állatotthonban, a Nyíregyháza, Csatorna utca 2. szám alatt. Bõvebben:
www.nyiregyhaza.hu; információ: 42/727-736; allatbarat@allatbarat.com.

Húsvét a Múzeumfaluban – A Sóstói Múzeumfalu jeles
napi rendezvénye heteken át tartó, nyüzsgõ kavalkáddá bõvül. Tojásfestéssel, ismeretterjesztõ elõadássorozattal, vándorkiállítással várják az érdeklõdõket március végén, április elején, majd húsvéthétfõn nagyrendezvénnyel folytatják programsorozatukat. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.
Zórád Ernõ „A bravúros képíró” címû tárlata a Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthetõ: május 2-áig.

„UNOKÁINK LEBORULNAK”

A Burattinó Bábszínház elõadása: március 21-én 16.00
óra: Többet ésszel, mint erõvel. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).
A cifra pitvartól a cifraszûrig – ízelítõ Szabolcs-SzatmárBereg megye népmûvészetébõl címû kiállítás a Jósa András
Múzeumban.
Netre Fel! – informatikai klub nyugdíjasoknak. A Vasutas
Mûvelõdési Házba (Nyíregyháza, Toldi u. 23.) folyamatosan

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 21., szombat 19.00 Pillangó – jelnyelvi tolmácsolt elõadás, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Párnaember, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
Március 23., hétfõ 10.00 Sicc, Vuk bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Eötvös bérlet, Váci Mihály Kulturális
Központ
Március 24., kedd 10.00 Égigérõ fû, Hamupipõke bérlet, Váci Mihály Kulturális Központ
10.00 Sicc, Tom és Jerry bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Csõrike bérlet, Váci Mihály Kulturális
Központ
19.00 Mártírok, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Március 25., szerda 10.00 Sicc, Tarzan bérlet, MÛvész
Stúdió
14.00 Égigérõ fû, Csiky bérlet, Váci Mihály Kulturális
Központ
Március 27., péntek 14.00 Sicc, Kisvakond bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Hair, Bérletszünet, Nagyszínpad

Unokáink leborulnak címmel kiállítás nyílt az 184849-es forradalom és szabadságharcról a Kállay Gyûjteményben. Az érdeklõdõk a kiállított tablókon a szabadságharc utáni eseményeket követhetik végig, és számos
korabeli eredeti tárgyat is láthatnak. A tárlatot dr. Ulrich
Attila alpolgármester nyitotta meg.

GAZDIKERESÕ
Mici: 2014 szeptemberében született
nõstény házi cica. Nagyon kedves, dorombolós, bújós kislány. Ivartalanítás
után keresi új otthonát! Március 31-étõl
fogadható örökbe!
Joker: Körülbelül 2 éves ivartalanított keverék kan kutya. Emberekkel rendkívül
kedves, barátságos természetû, nagyon jó
jelzõtulajdonságokkal rendelkezik. Más
kanokkal enyhén domináns.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A LENGYEL–MAGYAR BARÁTSÁG
NYÍREGYHÁZI EMLÉKEI
2007-ben a Magyar Országgyûlés és a Lengyel Szejm
március 23-át a Lengyel–Magyar Barátság Napjává nyilvánította. A két nép közötti szoros és baráti viszony a közös történelmi múltban gyökerezik. Ebbõl a közös múltból egy szelet városunknak is jutott.
1939 márciusában a magyar honvédek bevonultak Kárpátaljára, ezzel újra megvalósult a lengyel–magyar határ.
Így amikor 1939 szeptemberében Németország lerohanta
Lengyelországot, a magyar kormány megnyitotta határait
a lengyel menekültek áradata elõtt. A lengyel nép barátsága fontosabb volt a Németországgal kötött szövetségnél! Az elsõ lengyel menekültcsoport 1939. szeptember
10-én jelent meg, de 1939. szeptember 17-e után már tízezrével érkeztek. A háború végéig mintegy 120 ezer lengyelnek adott rövidebb-hosszabb ideig menedéket országunk. 1939 decemberében a közeli Varjúlapos tanyát is
kijelölték a menekültek elhelyezésére. Azonban a tábort
az év utolsó napján megtekintõ dr. Antall József megállapította, hogy az nem felel meg rendeltetésének, ezért 1940.
január 10-éig a tábor lakóit elszállították. Az új menekülttábort Sóstógyógyfürdõn alakították ki a Svájci-lak, a szódagyár és a Szeréna-lak épületeiben. „A lengyel menekülteket nagy érdeklõdéssel és sajnálkozással fogadta a
város közönsége” – adta hírül a Nyírvidék Szabolcsi Hírlap. A menekültek átlagos életkora 26–28 év volt, döntõ
többségük katonaviselt férfi. Három hónap alatt kb. 600an fordultak meg a táborban. Az utolsó menekültek 1940.
március 27-én hagyták el városunkat. 2002 óta egy szik-

16

2015. MÁRCIUS 20.

lára helyezett bronztábla lengyel és magyar felirattal hívja fel az arra járók figyelmét, hogy a két nép története
hogyan fonódott össze ezen a helyen ebben az embert
próbáló zûrzavaros idõszakban.

A Hõsök temetõjében lengyel katonák is alusszák örök
álmukat, így halottak napján az õ sírjelük fölött is mécseseket gyújthatunk. Ha pedig az 1848/49-es szabadságharc
lengyel vonatkozásait szeretnénk idézni, akkor keressük
meg Bem József szobrát (Zagyva László alkotása) a nevét
viselõ általános iskola elõtt. Az egykori 3-as számú iskola
1998-ban vette fel a lengyel szabadságharcos nevét.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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